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 سند جامع فرهنگ نماز 

ها و استقرار ها، نگرشارزش به منظور توسعه و تعمیق باورها، شورای عالی انقالب فرهنگی 

 هایافزاری پشتیبانی و نظامهای نرم افزاری و سختنظام

 مصوب های کلیمدیریت عالی و هببود و اصالح امر اقامه مناز در کشور مبتنی بر سیاست

 :طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه مناز را به شرح ذیل تصویب منود مقام معظم رهربی،

 :ـ اهداف1ماده 

 توسعه و ترویج فرهنگ و ارزش مناز مهراه با اصالح نگرش جامعه نسبت به مناز؛ .1

 پشتیبانی مادی و معنوی از توسعه و ترویج فرهنگ مناز؛ .2

 اهتمام مدیریت نظام به ترویج و توسعه فرهنگ مناز؛ .3

 متهید شرایط تبلیغ، تعلیم و تربیت، تعمیق معرفت، تصحیح و تعالی به منظور فراهم. 4

 .آوردن مقتضیات اقامه مناز برای عموم جامعه

 

 :ـ شورای اقامه مناز و ترکیب آن2ماده 



 ن مرجعتریبه منظور حتقق اهداف موضوع این طرح، شورای اقامه مناز به عنوان عالی

 :شوده و ترویج فرهنگ مناز با ترکیب ذیل تشکیل میگیری در باب توسعتصمیم

 مناینده رئیس مجهور .1

 مناینده وزیر فرهنگ و ارشاداسالمی .2

 مناینده وزیر آموزش و پرورش .3

 مناینده وزیر علوم، حتقیقات و فناوری .4

 مناینده وزیر کشور .5

 ریزیمناینده سازمان مدیریت و برنامه .6

 وسیمامناینده سازمان صدا .7

 مناینده نیروی مقاومت بسیج .8

 مناینده سازمان تبلیغات اسالمی .9

 مناینده سازمان اوقاف و امور خیریه .11

 مناینده شورای مدیریت حوزه علمیه قم .11

 های فرهنگی با انتخاب رئیس شوراسه نفر از شخصیت .12

 نتخاب رئیس شوراا دو نفر از منایندگان دو هناد غیردولتی فرهنگی و اجتماعی با .13



 قام معظمو تصویب م« شورای اقامه مناز»تبصره: رئیس شورای اقامه مناز به پیشنهاد 

 .شودرهربی توسط رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی منصوب می

 

 :ـ وظایف و اختیارات شورای اقامه مناز3ماده 

 :شورای اقامه مناز دارای وظایف و اختیارات ذیل است

های کالن و هدایت و ریزی، سازماندهی، مهاهنگیگذاری، برنامهسیاست .1

 نظارت بر

 های فراخبشی،های توسعة فرهنگ اقامة مناز در متام حوزهها و حتقق برنامهفعالیت

 های اجرایی ذیربط؛خبشی و خبش غیردولتی با مهاهنگی و مهکاری دستگاه

 ه مراجعت اقامه مناز و ارائه آن بطراحی تشکیالت کالن و تفصیلی نظام مدیری .2

 ذیربط؛

های دولتی ها و سازمانهای دستگاهتکمیل و ساماندهی وظایف و مأموریت .3

 ای و)قوه

 ها و هنادهای غیردولتی برای انسجام ساختاری در امر توسعهای( و دستگاهفراقوه

 فرهنگ اقامه مناز؛

 منابع های الزم اعم از تأمینه محایتبررسی و ارائة برنامه کالن فراخبشی در زمین .4



 انسانی، منابع مالی، هنادسازی، تدوین لوایح و مقررات و دیگر امور در پشتیبانی

 های مصوب توسعة فرهنگ اقامه مناز وها و سیاستعمومی و ختصصی برای حتقق اولویت

 .ارائه آن به مراجع ذیربط برای تصویب

های ختصصی جتهیز و وظایف دبیرخانه و کمیسیون هتیه و پیشنهاد ساختار تشکیالتی .5

 و

 هایسیونرسانی و کمیتوسعه، پژوهش، مدیریت و توسعه منابع انسانی، نظارت و اطالع

 .استانی و ارائه آن به مراجع ذیربط

 

 :ـ دبیرخانه شورای اقامه مناز4ماده

 ز در کشورـ دبیرخانه شورای اقامه مناز، ستاد راهربدی توسعه فرهنگ اقامه منا1

 .باشد و ستاد اقامة مناز چنین نقشی را ایفا خواهد کردمی

 .شودـ رئیس دبیرخانه پس از تصویب شورای اقامه مناز، توسط رئیس شورا منصوب می2

 4/5/84مورخ  566ماده و یک تبصره در جلسه  4طرح جامع توسعه فرهنگ اقامه مناز در 

 شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید

 


